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časopis oddílů ORONGO a HESPERIA 

v Žižkově dubu na Vápenné výpravě ORONGA – září 2010 
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PO PRVNÍM MĚSÍCI… 
Tak tu máme říjen. První měsíc oddílového roku nám nenávratně vypršel. Jeho úvod byl 
hektický-úklidy po táborech, nábor-ale myslím, že to byl i měsíc úspěšný. Konečně 
snad budou naplněna hrdá slova z vlčáckého pokřiku, a to ty, kde se píše: „pro Orongo 

větší slávu!“ Doufám, že to tak půjde i nadále. Před námi jsou ale další úkoly. Po akci 
pro starší zkusíme rozjet i pravidelné schůzky jen pro Rovery, tj. pro věkovou kategorii 
cca 15+. Další akce, která nás čeká, jsou Podzimniny. Z mého hlediska jeden 
z největších a také nejzajímavějších podniků celého roku. Konečně můžeme zase vyjet 
o trochu dále a prozkoumat místa, do kterých je to na víkend prostě málo. 
 Methan 

PLÁN AKCÍ PRO KLUKY Z ORONGA  NA ŘÍJEN 2010  
• Po 4.10. -  1. Roverská schůze 17.30-19.30 v Taškentu 
• Čt 7.10. – oddílovka v Sedmidomkách  17.00-19.00  

Pro Vlčata bude zkrácená do 18.00. Sraz Vlčat v 16:30 u klubovny Taškentská 
• So 9.10. jubilejní 20. Ročník Rallye Kadislavky - Pro borce z družin a Vlčata 

Sraz v 8.35 v Taškentu nebo v 8.50 u Vršovického nádraží.  
Návrat v 16.30 tamtéž, případně 16.45 k Taškentské. 
S sebou: věci na jednodenní výpravu (svačina, pláštěnka, …), 60 kč, kartony, fixy, 
lepenku a další výtvarné potřeby nutné k vytvoření závodní trati a samozřejmě 
nezapomeňte auto (velké a angličák na bouráky).  
Závodí se v těchto kategoriích: 

 - Tahači - Auto je taženo svým majitelem na provázku,  
 - Na dálkové ovládání 

 - Vlastní výroby - V této kategorii se fantazii meze nekladou. Valná většina aut 
    této kategorie je ze stavebnic Merkur nebo Lego. 

Bouráci - Závody probíhají na speciální dráze. Potřeba je malý angličák, nejlépe ten, 
kterému nějaký ten šrám už neuškodí. 

• So 9.10. Promítání filmů v Taškentu od 20.00 pro starší z družin a rovery  
Dobrovolná akce po Kadislavce s Hespérií. Možnost přespání v klubovně. Pro borce 
z družiny. 

• Ne 10.10. Brigáda. Sraz v 9.00 v Sedmidomkách, konec cca v 14.00. Povinná akce 
pro borce z družiny (dobrovolné pro Vlčata s rodiči). 
S sebou: pracovní oblečení a rukavice, hadry, mycí prostředky. Pokud máte, a     
můžete donést, tak nářadí vhodné k úpravě zahrady. Svačinu, pití. 
Za pomoc rodičů budeme vděční – více v článku o brigádě 

• Út 12.10. - Schůzka Vlčat 16.30-18.00 v Taškentu 
• Čt 14.10. - Družinovka  17.00-19.00 v 7D 
• Út 19.10. - Schůzka Vlčat 16.30-18.00 v Taškentu 
• Čt 21.10. - Družinovka 17.00-19.00 v 7D 
• 27.-31.10. Podzimniny v Krkonoších – společné s Hesperií – viz samostatný článek.  
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PLÁN AKCÍ PRO HOLKY Z HESPERIE NA ŘÍJEN 2010  
St 6.10.2010 Všechny oddílovky (1. schůzky v měsíci) jsou v klubovně v 

Sedmidomkách, výjimečně, abychom vám ukázali, kde je druhá 
klubovna, se všichni sejdeme v Taškentu a do klubovny půjdeme 
společně. Oddílovky jsou pro všechny 16:30-18:30, končit budeme už 
v 7domkách. s sebou tužku, papír, šátek, uzlovačku, cestičku, 
ODDÍLOVÉ TRIKO 

So.9.10.2010 výprava Motýla, Mandelinky a Deli  
Sraz na Smíchovském autobusovém nádraží v 8:45. Návrat 18:00 
tamtéž. S sebou: 100 Kč, věci na jednodenní výpravu (jídlo, pití, tužka 
papír, šátek, uzlovačka, cestička/nováčkovská, náhradní ponožky, 
pláštěnka …) Vede: Mandelinka, Motýl, Deli, Káťa  
Pro dobrovolníky z řad družin zakončená filmovou nocí v Taškentu - 
hlaste se předem Káťe, je nutné si po výpravě doma vyzvednout věci 
na přespání (nebo si je tam nechat rovnou na schůzce ? ☺ 

Ne 10.10.2010 Brigáda v klubovně – vede Káťa 
  povinná pro všechny členy, dobrovolníky z řad rodičů také rádi 
  přivítáme. Sraz 8:30 v Taškentu, konec 12:00 tamtéž. Následuje 
  promítání pohádky za odměnu pro účastníky (konec cca 14:00). S 
  sebou svačinu , věci na mytí oken, podlahy, vrtačku :o) podle 
  předchozí domluvy – viz samostatný článek.  
St 13.10.2010 schůzka v Taškentu – od 16:30 
St 20.10.2010 schůzka v Taškentu – od 16:30 
27.-31.10.2010 Podzimniny v Krkonoších – společně s kluky z Oronga – viz 
  samostatný článek 
St 3.11.2010 oddílovka v Sedmidomkách  
 Oddílovky jsou pro všechny 16:30-18:30, s sebou tužku, papír, šátek, 

uzlovačku, cestičku, ODDÍLOVÉ TRIKO. 

BRIGÁDA V KLUBOVNĚ – NEDĚLE 10.10.   
Na neděli 10.10. plánujeme brigádu v obou klubovnách (Taškentská i 7domky) 
Přestože doufám, že se členstvo zúčastní brigády (která je povinná jako všechny ostatní 
akce a výpravy) v dostatečném počtu, chtěla jsem vás poprosit o pomoc, protože jsou 
věci, které samy s dětmi nezvládneme, nebo se musí předem připravit. Akce bude 
organizovaná stejně jako loni. „Oficiální“ brigáda proběhne v neděli dopoledne, kdo by 
nám chtěl s něčím pomoct a nemůže v neděli, je v klubovně vítán kdykoli jindy. 
Zapůjčíme klíče, případně dodáme pomocnou pracovní sílu. Kdybyste mohli 
kontaktovat vedoucí a napsat, o kterou činnost máte zájem, zkusíme akci nějak 
zkoordinovat (aby se nám nesešlo např. 10 tatínků s vrtačkou ) 
Plánujeme: 

• Řezání dřeva v 7domcích 



 

 4444 

• Posekání zahrady v 7domcích 
• Výměna zámků v klubovnách (zámky dodám) 
• Navrtání háčků, nástěnek 
• Mytí oken (tyč na okna přinesu) i v 7d (tam se to dá dělat ze země :o) 
• Vyluxování (nutné přinést vlastní lux) 
• Vyprat záclony, ručníky 
• Umýt topení, dveře, podlahu ……. 

Napište nám prosím email, nebo sms (i co budou případně dělat holky) a ať si na to 
vezmou vše potřebné (kýble, hadry …) 
      Díky moc Dešťa 
 

 
Pojedeme do východních Krkonoš do Horního Maršova - okolní lákadla (Černá hora, 
Sněžka, pohraniční opevnění (pevnost Stachelberg), ... 
cena: 850Kč obsahuje dopravu, ubytování, jídlo od středeční večeře do návratu (snídani, 
svačinu, oběd a teplou večeři) nutno zaplatit do 21.10. 
Sraz: ve středu 27.10.  v 7:30 na stanici metra Černý most 
Návrat:  v neděli v 17:40 na Černý most 
- ubytování ve škole na žíněnkách, možnost využití tělocvičny 
- budete-li žádat zaměstnavatele o příspěvek na tuto akci kontaktujte vedoucí 
S sebou – povinné věci na vícedenní výpravu, nezapomenout spacák, karimatku, 
oblečení do tělocvičny (na sport a hry), přezutí – tenisky, teplé oblečení (šálu, 
rukavice, čepici, punčocháče) - možnost sněhu, starší kalhoty a zimní bundu, teplý 
svetr, batůžek na jednodenní výpravu, nůž, baterku, pláštěnku, láhev na pití, pevné 
kotníkové boty - ne sněhule, lžíci, hrnek na pití, jídlo na středu do večeře 
- spodní prádlo, 3x ponožky (i teplé), hygienické potřeby (mýdlo, ručník, kartáček na 
zuby a pasta), 100Kč kapesné, případně florballku 
Vše zabalte do 1 batohu (igelitky, volné spacáky a boty do autobusu nebereme)  
Při placení upozorněte prosím vedoucí na zdravotní problémy (nevolnost v autobuse), 

máte-li problémy s vybavením pokusíme se Vám pomoci 

Program – typický podzimninový – přes den výlety, odpoledne a večer hry v tělocvičně 
S rodiči nejmladších členů bychom rádi prodiskutovali možnost jet pouze na 3 dny 

(pokud by to bylo pro děti dlouhé), musel by se ale domluvit nějaký rodič, který by v 

pátek odpoledne děti odvezl- kontaktujte prosím vedoucí 

 

PODZIMNINY  
V KRKONOŠÍCH  
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VÁPENNÁ VÝPRAVA 10.-12.9.2010 
První výpravou letošního roku byla akce do Železných hor. Prošli jsme několik 
zajímavých míst včetně zříceniny hradu Lichnice, kde jsme si procvičili nošení 
kadibudky. Dále jsme navštívili nově zrekonstruovanou vápenku přeměněnou do muzea 
vápenictví. Na počasí jsme si stěžovat také nemohli…Přikládám pár fotek. 

  
 

AKCE PRO STARŠÍ  
24.-28.9.2010 DO OKOLÍ BRNA 
Na konci září jsme využili volných 4 dnů a 
pouze v sestavě 5 roverů a vedoucích jsme 
vyrazili do Brna.  Ti mladší z nás měli za úkol 
najít klubovnu podle mapy staré 150 let. 
Nejdříve jsme měli strach, aby na nás chudáci 
nečekali, když to mají od nádraží pouhé dva 
kilometry. Naše představy o orientačním smyslu 
Romea, Opice a Housenky ale rychle vzaly za 
své. Místo 2 kilometrů si kluci prošlapali Brnem 
asi 15 kilometrů. Nicméně důležitá je, že po 3 a 
půl hodinách přeci jenom došli do klubovny.  
Z Brna je to kousek na každou stranu, a na každé 
straně se najde nějaká zajímavost. Proto jsme 
prozkoumali Pálavu, Moravský kras i 
Slavkovské bojiště. Jeden den nám zbyl na 

 

Na Lichnici  
 
    Kočičí hrádek 
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průzkum samotného města. To se nám líbilo. Jediným problémem byl věčný déšť (viz 
foto z cesty k vile Tugendhat na předchozí straně), ale i přes něj jsme si akci užili a na 
cestě zpět spokojeně pospávali v pohodlných sedačkách autobusu Student Agency.  
        Na Pálavě 

 
V jeskyni Jáchymka-Moravský kras  
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LIŠÁKOVY PLKY 
V září jsme hodně sil 
mimo pravidelný 
oddílový program 
věnovali náborovým 
akcím. Kromě dvou 
návštěv družin v ZŠ 
Kodaňská a ZŠ U 
Vršovického nádraží, 
kde jsme pro děti 
připravili různé hry, 
jsme ještě jedno 
odpoledne postavili 
před OC Eden naši 
trampolínu. Celý nábor 

se myslím povedl a 
doufám, že se 
nováčkům bude u nás 
líbit a i noví rodiče do 
naší party zapadnou.  
Dále už jen heslovitě: 
• Po úspěšné akci 

trampolína před 
Edenem nám bylo 
nabídnuto uspořádat 
výstavu fotografií 
přímo v obchodním 
domě. 

• Jako v loňském roce, 
tak i letos v zimě 
plánujeme společnou 
lyžařskou výpravu 
s rodiči. Chata v Harrachově je podle posledních informací trochu v ohrožení, ale 
termín už je jasný 18.-20. února 2011 (mimo pražské jarní prázdniny) 

• Děkujeme rodičům za předávání fotek / filmů z našich akcí. Prosíme buďte v kontaktu 
s vedoucími a neváhejte nás kontaktovat s jakoukoliv otázkou, podnětem či 
připomínkou  k naší činnosti. 
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Vzhledem k tomu, že nás ještě občas kontaktují noví zájemci o členství a také proto, že prostě 
zbyla ještě jedna volná stránka ☺, předkládáme  

INFORMACE PRO NOVÁČKY A RODIČE:   
- vedoucí Orongo (kluci) – vedeni[@]orongo.cz, web www.orongo.cz 

– Metty (Tomáš Janík) 724 564 913 
– Lišák (Pavel Tesař)  777 119 885 

- vedoucí Hesperia (holky) – hesperia[@]orongo.cz, web www.orongo.cz/hesperia 
– Káťa (Platilová) 733 566 015 
– Dešťa (Soňa Tesařová) 777 119 884 

Aktuální informace se snažíme pravidelně dávat na náš web 
Pokud není uvedeno jsou všechny akce povinné, v případě nemoci nás prosím včas o 
neúčasti informujte, abychom mohli upravit program. 
Na schůzky do klubovny si berte tužku + blok nebo sešit, šátek 
Na jednodenní výpravu:  
- stejné věci jako na schůzku + tramvajenku nebo lístky MHD 
- jídlo a pití na celý den, 100Kč na dopravu a vstupy (pokud není určeno jinak) 
- pláštěnku, náhradní ponožky 
- všechny věci v batůžku na záda, starší oblečení pokud možno přírodních barev (na 
výpravy není povoleno přijít v teplákách – návštěvy hradů, …), boty odpovídající 
počasí (nejlépe kotníkové pohorky, v žádném případě gumové holinky) 
Nákup vybavení na výpravy (spacák, batoh, boty) prosíme konzultujte s vedoucími. 

Z výpravy nováčků a rodičů do Nymburka – 18. září  


